
   
 

 
Gezocht: fulltime Commercieel binnendienst medewerk(st)er 
 
Rotom is groeiende! Als aanvulling op het huidige salesteam, bestaande uit 4 collega’s, zoeken wij 
versterking. Beschik jij over een commerciële drive? Lijkt het jou een uitdaging om onze klanten via 
verschillende kanalen te woord te staan? En beleef je plezier in het uitvoeren van ondersteunende 
administratieve taken? Lees dan snel verder. 
 
Als backoffice medewerker ben je breed inzetbaar.  Je bent commercieel en administratief 

ondersteunend aan de verkoop afdeling.  Door de sterke groei van onze verkoop, zowel online als 

offline zal je fungeren als een “spin in het web”.  

De dagelijkse bezigheden bestaan uit: 
- Verwerking van onze webshoporders; 
- Commercieel beoordelen van klant aanvragen en deze omzetten in een offerte; 
- Commercieel / administratieve ondersteuning voor de accountmanagers;  
- Uitwerken van onze optimalisatie acties en campagnes met betrekking tot de off- en online 

verkoop en marketing acties; 
- Je adviseert en informeert onze klanten via telefoon, mail en live chat; 
- Samenwerken met interne afdelingen zoals inkoop, finance, warehouse  en operations; 
- Algemeen administratief werk en ondersteunen van sales bij het opstellen van offertes en 

het verwerken van deze data in ons ERP systeem. 
 
Wat vragen wij van jou? 
-  Jij bent klant- en servicegericht met een commerciële opleiding of ervaring in  

soortgelijke functie; 
-  Jij beheerst de Nederlandse en Engelse taal; 
- Jij hebt kennis van MS-Office en ervaring met een CRM/ERP systeem; 
- Jij kunt zelfstandig en doelgericht werken en vindt het teamverband minstens even 

belangrijk. 
 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  

 
  



   
 

 

Wat bieden wij? 
- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
- Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Houtverwerkende Industrie; 
- Een uitdagende zelfstandige fulltime functie met verantwoordelijkheid en 

doorgroeimogelijkheden; 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd wordt; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 

 
Spreelt deze vacature jou aan? Stuur dan jouw motivatie en CV naar Eline van der Linden per email 
hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
 
 

 


